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Въведение

«Националната стратегия за развитието на
малките и средните предприятия в България
2007-2013» (Стратегията) е политически документ с
дългосрочен характер, чрез който Правителството на
Република България показва своята визия относно
държавната подкрепа в областта на малките и
средните предприятия (МСП) в страната.
Стратегията онаследява и доразвива приоритетите от
«Националната
стратегия
за
насърчаване
развитието на малките и средните предприятия в
България 2002-2006» и следва политиката на ЕС
към МСП, описана в «Европейската харта за
малките предприятия» и насоките за развитие на
тази политика, очертани от Генерална дирекция
«Предприятия
и
промишленост»
на
Европейската комисия.
Стратегията се основава и на последните изводи и
препоръки за действие, описани в «Годишния
доклад за състоянието и развитието на МСП в
България», за чиято подготовка министърът на
икономиката и енергетиката отговаря по силата на
Закона за малките и средните предприятия
(ЗМСП). Същият Закон предвижда и наличието на
самата Стратегия (чл.5, ал.1), като нейното прилагане
се извършва на базата на Годишни програми, които
се одобряват от министъра на икономиката и
енергетиката.
С измененията на ЗМСП през 2006 година бе въведена
нова дефиниция за МСП, която вече бе в сила за
страните-членки на ЕС от 1 януари 2005 година
(Препоръка 2003/361/ЕС). С това изменение България
покри напълно всички изисквания по Глава 16 «Малки
и средни предприятия» в преговорния процес за
членство в ЕС.
Според новата дефиниция, въведена и в българското
законодателство, а именно чл.3, ал.1 от ЗМСП
категорията малки и средни предприятия включва
предприятията, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250
души, и
2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000
лв., и/или стойност на активите, която не превишава
84 000 000 лв.
(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са
тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50
души, и
2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000
лв., и/или стойност на активите, която не превишава
19 500 000 лв.
(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са
тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10
души, и
2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв.,
и/или стойност на активите, която не превишава 3 900
000 лв.
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SWOT анализ на състоянието на МСП в България

Силни и слаби страни, възможности за развитие и заплахи за българските МСП
Силни страни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ускоряване на ежегодното нарастване на приноса на
МСП в добавената стойност и БВП
Нарастване приноса на МСП в общата заетост в
икономиката
Нарастване дела на МСП в ДМА
По-бързо нарастване на оборота, реализиран от МСП в
сравнение с този на големите предприятия
По-високи темпове на нарастване на БДС и
производителността в МСП в сравнение с големите
предприятия и общо за икономиката
Очертаване на тенденция към окрупняване на малките
и средните предприятия
Постепенно осъзнаване ролята на иновациите като
решаващ фактор за конкурентоспособност
Гъвкавост
и
възприемчивост,
способност
за
импровизиране
Стремеж за разработване на собствен дизайн и
продажба на изделия под собствена търговска марка
По-тясна ориентация към потребностите на клиента

Слаби страни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Възможности за развитие
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Хармонизиране на българското законодателство в
областта на МСП с европейското
Хармонизиране на дефиницията за МСП с европейската
(в частност – Закон за счетоводството)
Подобряване на институционалната среда за развитие
на МСП
Подобряваща се бизнес среда – намаляване на
административните бариери, по-голяма прозрачност на
процедурите, ускоряване на търговската регистрация
По-широки възможности за участие в проекти и
програми на ЕС
Подобряване на информационното обслужване на МСП
/по
отношение
на
законодателни
промени,
стратегическа и програмна рамка за усвояване на
средства от европейските фондове, технология на
разработване на проекти
Подобряване на достъпа на МСП до финансиране
Разширяване
на проектното
и институционално
финансиране за МСП
Активно сътрудничество и коопериране с големи
компании
Участие в мрежи от свързани производства /клъстери/
По –голяма ангажираност на държавата и браншовите
организации по отношение на информационното
осигуряване
По-целенасочена
подкрепа
за
иновационно
и
технологично развитие
Развитие на информационно-консултантски услуги

Ниска производителност на труда – два пъти
по-ниска от тази в големите предприятия
Недостатъчна конкурентоспособност поради
трудоемко,
материалоемко
и
енергоемко
производство
Недостатъчна
подготовка
за
единния
европейски пазар
Слаба информираност за възможностите на
европейските фондове
Липса на капацитет за разработване на
проекти
и
усвояване
на
средства
от
еврфондовете
Ниско технологично ниво
Недостатъчно използване на информационни
технологии и изграждане
Ниски инвестиции в знание, отсъствие на
партньорства с изследователски организации
Ниска степен на активност на МСП при
патентоване на продукти и услуги
Концентрация
на
пълномощията
в
топ
мениджърите и ниска степен на използване на
професионални управленски кадри
Ниско качество на маркетинговите стратегии
Неспециализирано
дребно
производство;
липса на уникална продукция
Недостатъчна организираност и колективно
лобиране
Липса на алтернативни финансови източници
за бизнеса

Заплахи
•
•
•
•

Недостатъчно
развита
транспортна
и
комуникационна инфраструктура
Силна зависимост от вносни енергоресурси,
суровини, материали
Технологично изоставане и закъсняващо
преструктуриране в трудоемки производства
Нелоялна конкуренция от трети страни на
основни български пазари

Източник: Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България * Специално издание;
Министерство на икономиката и енергетиката, 2006
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Основни препоръки спрямо политиката към МСП според Годишния доклад
за състоянието и развитието на МСП в България



опростяване на административната и нормативната среда за МСП чрез оптимизиране на
регулативните режими и насърчаване на конкуренцията на пазара;



повишаване квалификацията на държавната и на местните администрация в подкрепа на МСП;



подобряване качеството на информационно-консултантските услуги за бизнеса чрез създаване
на единна база данни с информация за състоянието и нуждите на сектора на МСП, провеждане
на специализирани информационни кампании за възможностите на структурните фондове на ЕС
и изискванията на единния европейски пазар, обучение за разработване на проекти и усвояване
на средства от ЕС;



подобряване на финансовата среда за МСП, в т.ч. и чрез евентуалното създаване на Банка за
развитие, общински гаранционни фондове за стимулиране на МСП на местно равнище;



провеждане на активна иновационна политика чрез задълбочаване на сътрудничеството между
фирмите и изследователските институти;



подпомагане внедряването на международни стандарти за качество и опазване на околната
среда;



увеличаване на потенциала за разработване на крайни изделия, конкурентоспособни на
международните пазари и специализация в производството и износа на продукти с висока
добавена стойност;



включване на целенасочени политики към човешките ресурси и обучение в подкрепа на
предприемачеството;



включване на устойчивото развитие като компонент на политиката към предприятията;



насърчаване на предприятията да участват в мрежи от свързани производства (клъстери) за
развитие на отраслите и регионите.
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Основни насоки за действие в
подкрепа на малкия бизнес според
политиката на Европейската комисия в
областта на МСП1

МСП

заемат голям дял от икономическите дейности в
Европейския съюз. Около 2/3 от всички работни места
в частния сектор се осигуряват от МСП, което
означава, че малкият бизнес е същинският гигант на
европейската икономика. Всъщност едно МСП в
Европейския съюз е средно с около 7 заети (за
България – 5.34 заети на едно МСП), макар че този
показател варира значително в различните страничленки на Съюза. Микропредрипятията доминират в
заетостта в страни като Италия (48%) и Гърция (58%),
докато във Великобритания обратно - големите
предприятия осигуряват около 45% от заетостта. В
България също доминират микропредприятията с 30%
от заетостта в частния нефинансов сектор. Делът на
големите предприятия в тази заетост е 22%. Въпреки
тази значимост на малкия бизнес за европейската
икономика, около 60% от европейците никога на са
мислили да започват своя предприемаческа дейност.
Предизвикателство
е
за
политиците
на
общоевропейско и национално ниво да променят това
статукво. Ето защо принципът “Мисли първо за
малкия”2 се препоръчва от Европейската комисия на
правителствата на страните-членки с цел местното
законодателство
да
ограничи
до
минимум
административните пречки пред малкия бизнес и да
създаде благоприятни условия за неговото възникване
и развитие.
Проблеми
пред
малкия
общоевропейско ниво3:
•

•
•
•
•
•
•

бизнес

на

Недостатъчно добри социални и данъчни
разпоредби, стимулиращи конкретния вид
бизнес – това считат 31% от предприемачите
като основна пречка пред бизнеса им;
Липса на квалифицирана работна ръка –
15%;
Затруднен достъп до финансиране – 14%;
Липса на защита срещу конкуренцията,
идваща извън Европейския съюз – 11%;
Липса на достатъчен производствен капацитет
– 9%;
Липса
на
достатъчно
специлизирани
консултации за развитие на бизнеса – 6%;
Други проблеми – 14%.

Насоки за действие:
1. Насърчаване на предприемаческия дух –
предприемачите – хората, които са в състояние да
направят от една идея успешен бизнес, са
жизнената сила на всяка икономика. Те също са
ключовият фактор за създаването на работни
места, за растежа и конкурентоспособността на
европейската икономика сега и занапред. Един от
основните приоритети на Европейския съюз е да
стимулира у младите хора желанието и нагласата
да
станат
предприемачи
и
поради
това
Европейската комисия се старае да работи тясно с
1

A Guide to SME Policy – General Directorate Enterprise and Industry,
European Commission
2
Think Small First
3
SME access to finance, Eurobarometer survey (2005)

отделните правителства
постигане на тази цел.

на

страните-членки

за

2. Подобряване достъпа до финансиране –
стартирането на бизнеса и разширяването му в
първите години след създаването му е особено
трудно за МСП. Европейската комисия разработва
различни програми, които улесняват условията за
стартиране на бизнес и неговото разрастване.
3. Финансова подкрепа за МСП чрез програмите
на Европейската комисия – МСП са гръбнакът на
европейската икономика и имат най-големия
потенциал за създаване на работни места и растеж.
Ето
защо
Европейската
комисия
изразходва
милиарди евро за мерки и инструменти, специално
създадени за подобряване достъпа до финансиране
на вече действащите МСП, за подобряване на
иновативния потенциал на тези предприятия, за
подкрепа на регионалното развитие на МСП, както
и за стимулиране на предприемаческия дух и
иницатива.
4. Опростяване на административната среда за
МСП – Европейският съюз полага невиждани досега
усилия за ограничаване на бюрокрацията и
насърчава отделните правителства да следват тази
политика.
5. Защита
на
лоялната
конкуренция
–
конкурентният
пазар
предоставя
най-добрите
гаранции на европейските МСП при търсенето на
ефективност и реализирането на иновативния
потенциал. Ето защо Европейският съюз провежда
строга политика на защита на конкуренцията и
брани МСП срещу непазарното поведение на някои
икономически субекти.
6. Насърчаване на предприемачите да следват
принципите
на
устойчивото
развитие
–
развитието
конкурентоспособността
на
предприятията,
съчетано
със
социалната
отговорност на предприятията и спазването на
нормите по опазване на околната среда, позволява
постигането и поддържането на висок жизнен
стандарт,
благосъстояние
и
сигурност
на
населението в целия Съюз.
7. Насърчаване внедряването на стандарти –
стандартизацията
е
важен
процес
за
предприятията, защото създава една стабилна
рамка, в която те могат сигурно да работят и много
по-лесно да стъпят на чужди пазари. За
предприятията стандартите са нещо като общ
търговски език, на който производители и
потребители се разбират прекрасно.
8. Интернационализация на МСП – един от
големите
успехи
на
Европейския
съюз
е
създаването на огромен единен пазар от над 450
милиона потребители. Това предоставя на МСП
необятни възможности за растеж, а разширяването
на ЕС от 1 януари 2007 година допринася с още
добри възможности, както за МСП от старите
страни-членки, така и за предприятията от
новоприсъединилите се държави.
9. Подкрепа за научната и развойна дейност –
иновациите днес са по-важни от всякога за малкия
бизнес, за да издържи на конкуренцията и да
остане на пазара. А той се променя бързо, особено
в резултат на пазарната заплаха, идваща от страна
на новите производствени центрове на света като
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Китай и Индия. Да се издържи на конкуренцията
чрез вендряване на нови идеи в производството
или услугите, е много по-трудна задача за малкия
бизнес, отколкото за големите предприятия.
Причината е в честата липса на финансова мощ при
МСП и рядката възможност да ползват услугите на
изявени специалисти в научните разработки.
Достъпът до финансиране на МСП за научна и
развойна дейност също е затруднен, особено ако
процедурите за получаване на това финансиране са
сложни и продължителни.
10.
Защита на интелектуалната собственост –
много предприятия се създават просто около една
нова идея, изобретение или иновация в областта на
маркетинга на един продукт или услуга. Веднъж
новостта бъде ли изложена пред света, тя
мигновено се нуждае от законова защита – и това
става чрез мерките в областта на защитата на
интелектуалната собственост.

Резюме на изпълнението на
Национална стратегия за насърчаване
развитието на МСП 2002-2006

Държавната

политика към МСП е съобразена с
изискванията на ЕС в тази област. Концентриран израз
на тази политика представлява НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА
МАЛКИTE И СРЕДНИTE ПРЕДПРИЯТИЯ за периода
2002–2006 година. Нейна основна цел е създаването
на
благоприятна
среда
за
развитие
на
конкурентоспособни МСП. Приоритетите, посочени в
Стратегията, включват:
• опростяване на административната и нормативната
среда за МСП;
• подобряване на финансовата среда;
• подкрепа на иновациите и технологичното развитие;
• европеизация и интернационализация на МСП;
• подобряване достъпа до информация и услуги;
• осигуряване на условия за развитие на МСП в
регионален аспект;
• насърчаване на предприемаческия дух и умения.
Анализът на изпълнението на Стратегията4 показва
редица позитивни промени, но и съществуването на
множество
проблеми,
които
продължават
да
затрудняват развитието на МСП. Сред постиженията
трябва
да
се
отбележи
хармонизирането
на
българското законодателство с европейското в
областта на регулирането на предприемачеството и
насърчаването на МСП. Беше приет Закон за
изменение и допълнение на Закона за малките и
средните предприятия, с който се въвеждат нови
дефиниции за микро-, малко и средно предприятие в
унисон със съответните понятия в Европейския съюз.
Правителствената подкрепа за сектора на МСП се
свързва и с активизирането на Изпълнителната
агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП). Напредък
има и по отношение на подобряване достъпа на МСП
до актуална информация за законодателни промени,
за стратегическата и програмна рамка за усвояване на
4

По „Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България *
Специално издание”, Министерство на икономиката и енергетиката, 2006
година.

средства от европейските фондове, за технологията на
разработване на проекти. Добра възможност за
развитие на сектора на МСП предлага ОП “Развитие
на
конкурентоспособността
на
българската
икономика 2007-2013”. През последните месеци
Министерството на икономиката и енергетиката работи
по
програма
за
представяне
на
ОП
“Конкурентоспособност” сред бизнеса и най-вече сред
МСП във всички райони на страната. Анализите
показват, че е необходимо да се предприемат
сериозни мерки за повишаване капацитета на
предприемачите за успешно усвояване на средства от
структурните фондове на ЕС. За тази цел усилията
трябва да се насочат към предоставяне на повече, поактуална и разбираема информация и разясняване
същността и ролята на структурните фондове на ЕС;
към целенасочено обучение за разработване и
изпълнение на проекти и стратегическо планиране и
към работа в партньорство.
Наред с хармонизирането на законодателството и
активизирането на институциите се отбелязва и
известно
подобряване
на
правната
и
административната
среда
за
бизнес
и
предприемачество. Проучванията отчитат, макар и
слабо, подобрение в мнението на мениджърите на МСП
за бизнес климата, започнало след 2002 година. С цел
облекчаване стартирането на бизнес и в контекста на
най-добрите европейски практики беше приет Закон
за търговския регистър. Той е разработен в
изпълнение
на
правителствената
Стратегия
за
създаване на централен регистър на юридическите
лица и електронен регистърен център на Република
България. Преуреждането на търговската регистрация
от съдебна в административна ще доведе до
опростяване
на
процедурите
и
подобряване
качеството на услугата и до разтоварване на
съдебната система от несвойствени дейности. През
април 2006 година беше приет и Закон за изменение и
допълнение на Закона за обществени поръчки.
Промените
са
съобразени
с
препоръките
и
директивите на Европейския съюз и ще доведат до поголяма прозрачност в тази област. Правителството
полага усилия за подобряване на данъчната среда –
започналата през 2003 година реформа в данъчната и
осигурителната администрация доведе до създаването
на Национална агенция по приходите, която успешно
заработи от 1 януари 2006 г. Очакванията са това да
доведе до улесняване на бизнеса и гражданите, до
създаване на устойчива система за събиране на
публичните вземания в съответствие с изискванията
на ЕС и препоръките на Международния валутен фонд.
В резултат на стабилизирането и консолидирането на
банковия сектор настъпва подобрение в достъпа на
МСП до финансиране. Кредитната експанзия на
търговските
банки
води
до
засилване
на
конкуренцията за набиране на нови клиенти, от което
печели бизнесът. Забелязва се разнообразяване на
основните
типове
кредити
(оборотни
и
инвестиционни). Конкуренцията води до подобряване
в
условията
на
кредитиране,
облекчаване
в
изискванията
за
обезпечение,
повишаване
в
гъвкавостта на погасителните планове и отпадане на
изискването за разписан бизнес план. Разширява се
институционалното и проектното финансиране за МСП.
Независимо от това МСП продължават да изпитват
затруднения при набавянето на финансов ресурс за
развитие на бизнеса. Все още остават неосъществени
възможностите за държавно подпомагане на МСП чрез
различни гаранционни схеми или чрез съфинансиране.
Открит и дискусионен остава въпросът за създаване
на Банка за развитие в подкрепа на МСП.
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Проблемът за повишаване конкурентоспособността
на българските МСП придобива изключително
голямо
значение,
особено
в
условията
на
пълноправното членство на Бължария в ЕС. Процесите
на глобализация и интеграция, както и изискванията
на силно регулирания европейски пазар предлагат не
особено
благоприятна
среда
за
дейност
на
българските МСП. Конкуренцията от страна на
производителите на масови стоки с ниска добавена
стойност, сходна стокова структура и безспорни
предимства в трудоемките производства създава
заплаха
за
българските
МСП.
Това
налага
преориентиране на дейността на МСП от широко
застъпените в световен мащаб производства с ниска
добавена стойност към определени малки ниши,
заемани на основата на специфични конкурентни
предимства и иновативни продукти с по-висока
добавена стойност. Перспективите за оцеляване на
МСП и по-нататъшното им участие в международната
търговия и запазването на тяхната жизнеспособност
ще зависят от навременното отразяване на всички
възможности
във
фирмените
стратегии,
непрекъснатото съобразяване с бързо променящите се
пазарни условия, усиленото търсене на нови пазарни
ниши и партньори. В условията на засилена пазарна
конкуренция предприемачите трябва да си дават ясна
сметка кои са конкурентните им предимства, къде са
основните им слабости, какви заплахи съществуват на
обединения пазар и какви възможности им предоставя
той. Предприемането на целенасочени мерки и
изграждането на фирмени стратегии, съобразени със
стандартите на взискателния европейски пазар, имат
решаващо значение за справянето с натиска на
пазарните сили в ЕС. Областите на въздействие върху
конкурентните
позиции
на
предприятията
са
многообразни, като някои от тях имат приоритетно
значение. Става дума за предприемане на мерки в
такива сфери като: иновативно развитие, създаване
на клъстери, въвеждане на европейски стандарти за
опазване на околната среда и енергийна ефективност,
усъвършенстване на мениджмънта и маркетинговите
стратегии, подобряване качеството на човешките
ресурси в България.
Определено едно от предизвикателствата, които в
момента стоят пред страната, е провеждането на
подходяща политика за насърчаване на частните
предприятия
да
осъществяват
научна
и
изследователска дейност. Само тогава ще може да
се забележи обръщане на отрицателните тенденции и
повишаване
на
иновационния
потенциал
на
българската икономика.
Добра практика, която трябва да се използва пошироко,
е
създаването
на
клъстери.
Те
представляват
успешен
модел
за
обединяване
усилията на различни субекти с цел растеж и
конкурентоспособност. Обединяването на малките
фирми в клъстери е един от начините за справяне с
конкуренцията, оцеляване на пазара и повишаване
конкурентоспособността на МСП. Проучванията сочат,
че от около 100 идентифицирани концентрации на
индустрии в страната потенциалните клъстери са не
повече от 40. За тяхното изграждане е необходима
подкрепа от страна на държавата и на местната власт.
Не на последно място, за успешното развитие на
бизнес, за формиране на предприемачески дух в
обществото съществено значение има прилагането на
целенасочена политика в тази сфера. Това е сложен
процес, който изисква координиране на усилията на
всички
ангажирани
участници
–
държава,
образователни институции, представители на бизнеса

и самите учащи се. Държавната поликтика в тази
сфера вече не е със спорадични прояви, а действа с
конкретни
редовни
програми,
стимулиращи
създаването на малки предприятия в различни
региони на страната (чрез директно финансиране и
обучение
в
предприемачество),
насърчаващи
обучението в предприемачество сред учениците
и създаване на центрове по предприемачество във
висшите учебни заведения в страната. Ясното
разпределение
на
отговорностите
на
всички
партньори, както и създаването на ефективна система
за тяхното мотивирано участие са необходими условия
за успеха на тази политика. Възпитанието в дух на
предприемчивост и делова активност ще даде
възможност на гражданите да работят за постигането
на растеж и просперитет в страната в духа на
европейските ценности.

Анализ на състоянието на МСП и бизнес
средата

1. Обща характеристика на МСП5

МСП

в България осигуряват повече от 1/3 от
заетостта в икономиката (36.6%) и над 3/4 от
заетостта в предприятията (77.9%), като делът им
и в двата показателя, за периода 2001-2005 година се
е повишил с около 6%.

Действителният дял6 на МСП в брутния вътрешен
продукт на страната нараства до 39%. Делът в БДС
съответно е 45%.
Темпът на прираст на производителността на труда
общо за МСП от 2001 до 2005 година по съпоставими
цени е 46,4%, но въпреки тенденцията на растеж все
още основен проблем се явява слабата интеграция на
високите технологии в производствения процес, както
и недостатъчното им познаване и използване от
персонала, което е предпоставка за увеличаване на
производствените разходи и понижаване качеството
на продукцията.
Дълготрайните материални активи (ДМА) на МСП
представляват 57.7% от всички ДМА. Най-голям дял в
тях имат средните предприятия – 20.9%, като за
периода
2001-2005
нараства
материалната
въоръженост на микро и малките предприятия.
Средният размер на ДМА на едно МСП е около 72 000
лв. За периода 2001-2005 този среден размер, както и
инвестициите в ДМА на едно МСП са се удвоили.
Общият оборот на фирмите в България надвишава 64
млрд. лв. Делът на МСП в този оборот достига до
72.7%, който дял е почти неизменен за периода.
Данните в тази аналитична част са последните налични с източник
НСИ, обхващащи периода 2001-2005 година, както и „Годишен доклад за
състоянието и развитието на МСП в България * Специално издание”,
Министерство на икономиката и енергетиката, 2006. МСП са обществени
и частни нефинансови предприятия в отраслови сектори от C до K на
Националния класификатор на икономическите дейности (НКИД 2003 г.):
микропредприятия (1-9 заети), малки предприятия (10-49 заети) и
средни предприятия (50-249 заети).
5

Действителният дял се базира на разчетните оценки на Националния
статистически институт – без тези оценки дяловете са съответно 16.2% в
БВП и 20.8% в БДС.
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Експортно
ориентираните
МСП
имат
голямо
значение за бъдещото развитие на икономиката. МСП,
извършващи само износ са едва 38% от всички
експортиращи МСП, докато чистите вносители са
малко над 70% от импортиращите МСП. Като основна
пречка пред желаещите да осъществяват износ МСП се
явява липсата на сертификация на производство,
което да отговаря на изискванията за качество,
валидни в Европа. По-голямата част от МСП извършват
едновременно износ и внос. Износът на МСП е почти
два пъти по-малък от техния внос, въпреки че МСП
доминират в обемите на износ. Дефицитът, който МСП
създават е над 4 млрд. лв.
Гъстота на МСП. Въпреки, че броят на МСП се е
увеличил за разглеждания период с около 17 000
предприятия, то средната гъстота на МСП в страната е
около 33 предприятия на 1000 души срещу 50
предприятия на 1000 души в ЕС-25. При
запазването на настоящите тенденции в растежа броя
на МСП и демографските промени, достигането на
средната за ЕС-25 гъстота не може да се очаква преди
2030 година. Въпреки това създаването на нови
предприятия
е
от
съществено
значение
за
икономическия прогрес на страната и това трябва да е
съчетано с преследването и поддържането на висока
конкурентоспособност.

2. Показатели и фактори за
конкурентоспособност на МСП

В тази точка за целите на сравнителния анализ са
взети предвид трите държави от ЕС-25 с най-близко по
брой население (съответно работна сила) до това на
България. Така държавите за сравнение са Дания (от
ЕС-12), Австрия, (от ЕС-15) и Словакия (от ЕС-25).
Тъй като преработвателната промишленост заема найголям дял в показателя добавена стойност, както в
рамките на ЕС-25, така и в България, анализът ще се
спре основно върху предприятията от този сектор (Код
D от НКИД).
Според данните за Брутната добавена стойност към
цената на производствен фактор може да се
заключи, че българските МСП имат около 20 пъти помалка възможност от водещите страни в ЕС да
възнаграждават факторите си за производство – като
труд и капитал. В същото време тези водещи страни
постигат високите нива на добавена стойност с 10% до
30% по-малко заети.
Брутната оперираща рентабилност (БОП)7 на
българските микропредприятия е над нивото на БОП
за микропредприятията в страни като Естония, Литва,
Унгария и Словения. Същото е валидно и за малките
предприятия. Но това привидно преимущество се
дължи на относително по-ниските разходи за труд, а
не на по-високата добавена стойност по факторните
разходи, каквато е тя в микро- и малките предприятия
в държави като Дания или Австрия, имащи нива на
БОП от 1.5 до 2.5 пъти по-високи от тези на
българските. Показателят се влошава за българските
средни предприятия като разликата нараства между
1.75 и 4 пъти в полза на средните фирми от
споменатите държави от ЕС. Като цяло българските
производствени предприятия повишават и почти
удвояват брутната си оперираща рентабилност за
последните 4 години. Разликата със страните за
7

“брутна оперираща рентабилност” = брутен опериращ излишък/оборот

сравнение се съкращава, което се дължи както на
растежа в българските предприятия, така и на
колебания в предприятията от страните за сравнение.
Разходите за труд на един зает имат стойности за
българските МСП между 2 и 20 пъти по-ниски в
сравнение с държавите от ЕС-25. Този показател както
и показателят за брутната добавена стойност на
един зает (apparent labour productivity) в
България
увеличават
нивата
си
от
микропредприятията към средните предприятия.
Такава е тенденцията във всички европейски страни,
но българските МСП имат от 2 до 7 пъти по-нисък
коефициент
на
производителност
на
труда
в
сравнение с новоприетите страни-членки на ЕС и 1530 пъти по-нисък от страните в ЕС-15. Средният брой
на заетите в едно микро-, малко или средно
предприятие е сравнително един и същ за всички
държави от ЕС и за България, което означава, че
заетите в българските МСП са нископлатени и в
същото време създадената от тях добавена стойност е
несъществена, макар и отбелязваща тенденция на
нарастване. Още нещо – от данните личи, че
българските собственици на предприятия биха могли
да предложат по-висока цена на труда, но не го
правят все още. Незадоволителен, макар и с годините
прогресиращ е интересът към сертифициране на
МСП за въведени системи за управление по качество
(БДС ISO 9001:2000) и особено по околна среда (БДС
ISO 14001), Наредбата за Националната схема за
управление по околна среда и одитиране, която
въвежда Регламента (EC) No 761/2001 на Европейския
парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно
доброволното участие на организации в схемата за
управление и одит по околна среда (EMAS) и към
получаването
на
знака
за
екомаркировка,
информираността за същността, процедурите и
ползите от тяхното въвеждане. До момента няма
продукт, с присъдена екомаркировка. Ниска е и
степента
на
въвеждане
на
екологосъобразни
технологии,
постигането
на
съответствие
и
познаването на законодателството в областта на
околната
среда.
Причините
са
двустранни
–
непознаване на изискванията за въвеждане системи за
управление по качеството и на околната среда и липса
на готовност за инвестиция в тази посока.
Всяка трета фирма смята, че работи със съвременно
оборудване.
Малка
част
(17%)
от
тях
го
характеризира като по-скоро старо или старо. В
същото
време
информацията
за
годините
на
производство показват, че близо половината от
производствените
фирми
(45.5%)
работят
с
оборудване, което е по-старо от 10 години, а близо
три четвърти (72.8%) работят с оборудване по-старо
от 5 години8. Факт е, обаче, че половината от МСП
отделят едва 10 % от приходите си за инвестиции в
нови технологии. Следователно ниското качество на
производствените
фактори
се
подценява
или
премълчава. Инвестициите в машини и оборудване са
се удвоили за последните 4 години и изоставането от
страните за сравнение постепенно намалява, но
разликата е все още значителна.

8

Българските МСП и участието им в усвояването на СФ на ЕС –
аналитичен доклад на Витоша Рисърч по поръчка на Министерство на
икономиката и енергетиката, юли-август 2006г.
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Таблица 2: Брутна добавена стойност към цена на производствен фактор в предприятията от преработващата
промишленост (Код D от НКИД) сравнени с база България = 1
Страна

2000

Австрия
България
Дания
Словакия

2001
19.6
1.0
13.5
1.2

2002
20.6
1.0
14.8
1.8

2003

2004

20.9
1.0
14.2
2.2

17.8
1.0
11.9
1.9

14.4
1.0
9.3
1.9

Източник: собствени изчисления по данни на EUROSTAT

Таблица 3: Брутна оперираща рентабилност и брутен опериращ излишък на предприятията от преработващата
промишленост (Код D от НКИД) сравнени с база България = 1.0
2001
2002
2003
2004
Брутна оперираща рентабилност - сравнение
Австрия

1.8
1.0
1.9
1.1

България
Дания
Словакия

2.0
1.0
1.8
1.7

1.6
1.0
1.4
1.2

2001
2002
2003
2004
Брутен опериращ излишък - сравнение

1.3
1.0
1.1
1.0

20.5
1.0
14.5
1.9

21.4
1.0
13.5
2.9

15.9
1.0
9.3
2.1

10.8
1.0
5.9
1.9

Източник: собствени изчисления по данни на EUROSTAT

Таблица 4: Разходи за труд на един зает и производителност на труда в предприятията от преработващата промишленост
(Код D от НКИД) сравнени с база България = 1
2001
2002
2003
2004
Разходи за труд на един зает - сравнение
Австрия

19.6
1.0
18.4
2.4

България
Дания
Словакия

18.9
1.0
18.5
2.4

19.4
1.0
19.5
2.7

2001
2002
2003
2004
Производителност на труда - сравнение

18.1
1.0
18.7
3.0

19.7
1.0
18.5
2.6

20.5
1.0
19.2
3.2

17.9
1.0
17.1
2.9

15.1
1.0
14.5
3.2

Източник: собствени изчисления по данни на EUROSTAT

Таблица 5: Сертификати за системи за управлениепо качество ISO 9001:2000 за периода 2001-2005 г.
Страна
Австрия
България
Дания
Словакия

2001

2002
700
38
36
144

2003
1879
246
447
768

2004

2005

2809
842
935
1148

3259
1685
1050
2008

3368
2220
1219
2050

Източник: The ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certificates – 2005

Таблица 6: Сертификати за системи за управление на околна среда ISO 14001 и ISO 14001:2004 за периода 2001-2005 г.
Страна
Австрия
България
Дания
Словакия

2001
223
6
620
73

2002

2003
429
10
711
70

2004
500
17
486
165

471
26
711
184

481, от
49, от
837, от
222, от

2005
които 259 ISO 14001:2004
които 5 ISO 14001:2004
които 837 ISO 14001:2004
които 222 ISO 14001:2004

Източник: The ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certificates – 2005

Таблица 7: Брутни инвестиции в машини и оборудване в предприятията от преработващата промишленост (Код D от
НКИД) сравнени с база България = 1
Страна
Австрия
България
Дания
Словакия

2000

2001
9.8
1.0
7.6
1.5

2002
8.9
1.0
5.5
1.3

2003
6.3
1.0
4.1
1.5

2004
6.5
1.0
3.6
1.2

1.0
-

Източник: собствени изчисления по данни на Eurostat – данни за 2004 са налични в Eurostat за България, но не и за страните за сравнение
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Колкото по-влошено е състоянието на предприятието,
толкова повече във времето се отлага внедряването на
нова технология или организация на производството.
Причините за това са най-вече в затруднен достъп
на МСП до финансиране – това е основната пречка
пред
бизнеса
за
покриване
на
европейските
изисквания.9
МСП предимно използват собствени средства, за да
осигурят нужното им финансиране и едва 1/3 от МСП
използват банкови кредити. Останалите видове
финансови инструменти, като изключим лизинга,
почти не се използват или не са налични, особено
рисковото инвестиране. Причините, поради които МСП
не използват широко банковите кредити са: високите
лихвени проценти (54% от МСП), високите изисквания
за обезпечение по кредитите (40.3%), „тежка”
документация” (19.6%). Около 1/3 от фирмите
категорично заявяват, че нямат нужда от банкови
кредити10. От друга страна, около 68% от основанията
за отказ на банките да предоставят кредити е липсата
на достатъчно обезпечение. В този случай осезаемо би
било евентуалното присъствие на мощни гаранционни
фондове на пазара.
За периода делът на МСП, имащи нужда от
допълнително финансиране постепенно спада , но
през 2006 година изведнъж отново нараства до 68%,
като вероятната причина е именно нуждата от
подготовка по изпълнение на изискванията на ЕС в
последния момент.
Българските предприятия предлагат продукция с
ниска добавена стойност и въпреки ниските разходи
за труд предприятията не са в състояние да генерират
собствени ресурси за инвестиции и съответно
разширяване на производството, макар че има
известен напредък в тази посока. Те не допринасят
със създаването на особено благосъстояние в
сравнение с предприятията от ЕС-25. Работната сила е
с ниска производителност на труда. Преминаването
към производство на продукция с по-висока добавена
стойност трябва да бъде основен приоритет, за да
може вследствие да се повиши възможността за
собствени инвестиции и на второ място да се създадат
условия за повишаване разходите за труд. Това ще
повиши оборотите на българските предприятия и ще
допринесе за поддържане растеж на брутния
опериращ излишък и засилване възможността на
предприятията сами да се грижат за своите
инвестиционни нужди и да покриват задълженията си.
В същото време ще създаде възможност и за
естествено повишаване разходите на труд.
Експортният потенциал на МСП е нисък и те генерират
дефицит по текущата сметка. Това се дължи предимно
на
слабите
възможности
за
обновление
на
технологичното оборудване и въвеждане системи за
управление по качеството. Затрудненията в тази
посока идват от ограниченията за използване на
инвестиционни
кредити,
поради
липса
на
необходимото обезпечение.

3. Научна и развойна дейност. Иновации

Ключов фактор за постигане на висока
конкурентоспособност на българската икономика,
респективно
на
българските
предприятия
е
9

Пак там
Пак там
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последователно
прилагане
на
политика
за
стимулиране на иновативните процеси между всички
елементи, изграждащи иновационната система, редом
с всички други политики осигуряващи устойчиво
икономическо развитие.
Иновацията е процес, при който дадено изобретение,
научно изследване или добра идея достига и се
реализира на пазара. Успешната иновация се
реализира с обединените усилия на изобретатели и
изследователи (генераторите на идеи), на инженери,
изработващи инженерните проекти, на адвокати по
интелектуалната собственост и специалисти по
маркетинга, на финансови специалисти и специалисти
по
производството,
продажбите,
рекламата
и
дистрибуцията
и
не
на
последно
място
на
предприемачите, които реализират иновационния
процес.
В икономиката на знанието особено значение оказва
човешкият фактор. Търсенето на специалисти с
висше образование се увеличава като цяло, но найбързо нарастват потребностите от работна ръка с
квалификация в специалностите, които са от важно
значение
за
създаване
на
нови
знания
и
трансформирането им в иновационни продукти и
процеси. Човешкият фактор е в основата на всяко
развитие. До скоро се считаше, че човешкият
потенциал е конкурентно предимство за България. За
съжаление това предимство постепенно намалява.

4. Създаване на знание и неговото
достигане до предприятията

Научно-изследователската и развойна дейност
(НИРД) е един от приоритетите на страната
(Национална стратегия за научните изследвания 20052013) и двигател за иновации. Националният съвет за
научни
изследвания
(консултативен
орган
на
Министерство на образованието и науката (МОН)) е
определил приоритетните области за провеждане на
научни изследвания: национална идентичност и
културно наследство, информационни технологии,
нови
материали
и
технологии,
агрои
медикобиологични
изследвания
и
технологии.
Съгласно Закона за научните изследвания, Фонд
„Научни изследвания” (към МОН) финансира основно
изпълнението на Националната стратегия за научни
изследвания и фундаментални изследвания. Основни
ядра за генериране на знание са запазилите се научни
звена на Българска академия на науките и
Националния център за аграрни науки, както и
висшите учебни заведения, където се е съхранил
относително
стабилен
научен
потенциал
от
международно
признати
учени
и
налични
лаборатории,
които
ефективно
участват
в
Европейското
изследователско
пространство.
Съществуват и държавни ведомствени институти, в
рамките на различните министерства и агенции, които
извършват изследователска дейност, обслужваща
специфичните цели на съответните държавни органи в
областта
на
информационните
технологии,
енергетиката, външната политика, опазването на
околната среда, политиката по сигурността, културата.
В годините на преход болшинството от индустриалните
институти, които обслужваха нуждите на различни
индустриални сектори бяха закрити.
Икономиката на знанието изисква силна наука и
повече висококвалифицирани специалисти. Делът на
учените в предприятията е изключително нисък – найниският от всички страни–членки на ЕС. От друга
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страна, България има най-висок дял на учените в
държавните
изследователски
институции.
Това
показва наличието на диспропорция, която трябва да
бъде преодоляна, чрез създаването на нови и
трансформирането на съществуващи държавни научни
звена в Технологични центрове, които да обслужват
нуждите от научни изследвания и разработки на
развиващи се и утвърдили се индустриални сектори.
През последните 2-3 години има натрупана критична
маса от необходимост да бъдат решавани проблеми
съпътстващи
бързото
развитие
на
отделни
отрасли/сектори.
Създаването
и
подкрепата
на
Технологичните
центрове изискват големи инвестиции. До момента
инвестициите в НИРД, както от страна на държавата,
така и от страна на частния бизнес, като процент от
БВП, са на едно от най-ниските равнища в ЕС.
Катастрофално ниско е държавното финансиране за
научни изследвания в университетите.
В същото време е известно, че резултатите от
инвестирането в ново знание и развитие на
предприятията не винаги са практически полезни за
предприемачите и за това те трябва да бъдат
подкрепени в техните собствени усилия. За това е
необходимо
да
бъдат
въведени
механизми,
стимулиращи частните инвестиции. Такава цел си
постави Иновационната стратегия на България - да
активира диалога между научните звена и бизнеса. С
въвеждането на първия финансов механизъм на
Стратегията – Националния иновационен фонд,
само за първата година (2005г.) са привлечени частни
инвестиции в НИРД повече от 5 пъти от отпуснатите от
държавата бюджетни средства – 5 000 000 лв. За
2005г., 7 000 000 лв. за 2006г. През настоящата
година ще стартират своята работа Центрове по
предприемачество
към
Техническите
университети,
с
подкрепата
на
холандското
правителство по подобие на техните Техностартери.
Както е известно, страната ни премина през дълъг
период на преструктуриране на икономиката и
трансформация на управлението и е необходимо да
бъдат
реализирани
мерки,
подкрепящи
международната интеграция както на научните звена в
Европейското научно пространство, така и на
предприятията в глобализиращия се свят.
От гореизложеното може да се направи изводът, че е
необходимо да се провежда активна политика, от една
страна като се въвеждат повече финансови механизми
за стимулиране на предприемачите да инвестират в
научно-приложни
изследвания,
в
съвременни
технологии на управление и производство в синхрон с
политиката за развитие на собствения бизнес и да се
предизвика
тяхното
активно
отношение
към
повишаване потенциала на човешкия ресурс в
собствените им предприятия. От друга страна - да се
създадат и развият Технологични центрове (Центрове
по компетентност), които да обслужват нуждите на
бизнеса, като самите те да се интегрират в
Европейското научно пространство и да се възползват
от достиженията на световната наука.

5. Изграждане на про-иновативна структура
повишаване
конкурентоспособността
на
За
предприятията, чрез създаване на благоприятни
условия за развитие, предприемачите се нуждаят от
специализирана
помощ
и
консултации
при
разработване на собствена политика за развитие на

дейността им. В България подобни структури са малко
– Европейският иновационен център (създаден с
подкрепата на Европейската комисия (ЕК)), Фондация
„ГИС Трансфер център” (в сътрудничество с Фондация
„Steinbeis”) и няколко др. Европейският опит сочи, че
за иновативните фирми е необходима специфична
инфраструктура, която да подкрепя предприятията
във всеки етап на тяхното развитие и във всеки
момент от производствения цикъл. Такива структури
са технологичните центрове, центровете за трансфер
на технологии, иновативните бизнес центрове и
инкубатори,
технологичните
паркове
и
международните мрежи за разпространение на знание
и технологии. Това са организации, които подпомагат
предприятията от началото на създаването на нов
продукт до излизането и реализацията му на пазара.
Те могат да бъдат създавани или да бъдат подкрепяни
вече създадените към университетите и научните
организации. Трябват да бъдат въведени такива
механизми за финансирането им, че бизнесът да бъде
заинтересован и привлечен към развиване на
инфраструктурата, предназначена за иновативните
фирми. При въвеждане на стимули за сътрудничество
между предприятията за решаване на технологични и
управленчески проблеми за даден сектор ще могат да
бъдат намалени и разходите на самите предприятия.
От друга страна държавата може да подкрепи и
създаването на мрежи за обмен на специфични знания
и информация в помощ на предприятията, като по
този начин ги подкрепи в техните усилия за развитие
на собствения им бизнес.

6. Иновативни фирми

През 2004 г. НСИ за първи път направи проучване на
иновативните фирми в България. Съгласно това
изследване делът на иновативните фирми е едва
11.4% от общия брой действащи предприятия.
Изследвайки типа на реализираните иновации, найзначим е делът на продуктовите иновации (44.2%).
Много малка е частта на процесорните иновации
(8.9%), а анализирайки процеса на иновиране е
установено, че за да се реализира една продуктова
иновация, това се предизвиква или следва от
процесорна иновация. Липсва иновативна култура у
предприемачите и те трябва да бъдат възпитавани още
от училищната и студентската скамейка да придобиват
знания и предприемачески умения в областта на
управление на иновационните процеси в собствените
си предприятия, т.е. да бъде развиван човешкия
потенциал. Делът на предприятия извършващи
научно-изследователска
дейност и работещи в
областта на компютърните науки, архитектурните и
инженерни науки е 30.1% от общия брой иновиращи
предприятия или 3.4% от общия брой предприятия.
Това отново доказва необходимостта от активна
политика за стимулиране развитието на развойни
звена, които да станат генератор на нови продукти и
технологии за индустрията. Съгласно проучване
направено от Eurobarometer, по поръчка на ЕК,
България е една от страните с най-голям дял от
населението, което приема иновациите с неохота
(28%) или направо ги отрича (20%).
Практиката на развитите страни показва, че за
възпитаването на иновационната култура най-голямо
значение
играят
такива
характеристики
на
управленските системи, като стратегическото виждане
за развитието на бизнеса, разбирането същността и
значението
на
иновациите
и
стремежът
към
усъвършенстване на фирменото ноу-хау. Необходимо
е да бъдат въвеждани съвременни стимули за
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придобиване на управленски умения на всички
завършващи
средно
и
висше
технологично
образование. Това трябва да са част от услугите,
които
оказват
посредническите
организации.
Факторът, който в най-голяма степен затруднява
управителите
на
предприятия,
е
липсата
на
подходящи източници на финансиране. Инвестирането
в разработката на нови изделия, технологии и тяхното
внедряване е рискова дейност и липсата на
инструменти за стартиране на иновативна дейност
оказва най-съществено влияние по отношение на
политиката за развитие на дадено предприятие.
Държавната политика в тази област би следвало да се
насочи
в
посока
образование
на
бъдещите
предприемачи, възпитавайки иновативна нагласа,
увеличаване качеството на фирмените стратегии и
потенциала на предприятията да използват модерни
технологии и съвременна информация и да въвеждат
иновации. Това са области, в които предприятията
трябва да положат съществени усилия, като използват
по-широко
предимствата
на
информационните
технологии и възможностите, които предоставят
технологичните центрове за стартиращи и развиващи
се фирми. Анализът на иновационното развитие на
българската
икономика
дава
възможност
за
разграничаване на основните предизвикателства в
контекста на присъединяване към ЕС и дефиниране на
необходимите мерки за преодоляване на изоставането
и доближаване до средните европейски равнища по
показателите за иновативност.
Конкретните действия и проектни инициативи следва
да се изпълняват комплексно и да са насочени към
всички
участници
в
системата
„бизнес
изследователски
звена
учебни
заведения
посреднически организации - представители на
държавната и регионалната власт”.

7. Нанотехнологии

До

средата на 2006 година в страната съществуват
между 70 и 100 предприятия, които използват
нанотехнологии в своята производствена дейност.
Научните центрове, където се правят научни
разработки в тази област са в София, Русе, Пловдив и
Варна.
Годишно
се
подготвят
около
300-400
разработки, а внедряване намират едва 80-100 от тях.
Макар научната работа да е скъпа, внедряването не
изисква толкова сериозни средства, а добавената
стойност в готовата продукция е в пъти по-висока.
Например, за едно предприятие ще бъдат достатъчни
около 30 000 – 40 000 лв. за заплащане на разработка
в областта на нанотехнологиите, а самото внедряване
(включително
с
необходимото
оборудване
за
производство,
базирано
на
нанотехнологии)
в
зависимост от сферата на дейност изисква около
70 000 – 80 000 лв. Областите, в които за момента в
България съществуват внедрени разработки са
химическа
промишленост,
машиностроене,
електроника, медицина и др. САЩ първи в света през
2000 г. въвеждат в областта национална стратегия,
наречена „Национална нанотехнологична инициатива”
с годишен бюджет от 500 милиона долара – целите й
са: създаване на запаметяващи устройства с
микроразмери с памет стотици терабайти; развитие на
технологичната
обработка
на
веществата
и
материалите на атомно и молекулярно ниво;
създаване
на
свръхустойчиви
материали
и
разработване на тяхна база на нов тип транспортни
средства; създаване на свръхминиатюрни транзистори
и повишаване бързината на компютрите милиони

пъти; разработка на генетични и медицински
препарати за лечение на ракови заболявания;
разработка на нови екологичночисти материали и на
нови методи за защита на околната среда чрез
прочистване на водата и въздуха; двукратно
увеличаване КПД на слънчевите батерии.
В България от 1999 г. работи Национален център по
нанотехнологии към БАН, заедно с Национален
координационен съвет по нанотехнологии в
сътрудничество с няколко института на БАН, 7
университета,
няколко
министерства
и
МСП.
Националният център разработва проекти в 6 основни
направления. Една от заложените насоки за действие
в настоящата Стратегия ще бъде да подпомагане МСП
в България да получават информация относно нови
или вече готови разработки и да внедряват тези
разработки в производствените процеси.

8. Патенти и международна регистрация на
търговски марки

Засилването на иновационната активност на
предприятията
и
развитието
на
иновационния
потенциал на страната предполага наличие на
ефективна закрила на създадените обекти на
интелектуална
(индустриална)
собственост.
Механизмите, които съдържа патентната система
предоставят възможности за защита на новото
познание и при неговия трансфер в технологични
продукти, като се дава възможност за възстановяване
на вложените средства в НИРД и придобиване на
конкурентни предимства.
Появата на нови търговски марки може да се
разглежда като критерий за развитие на нови
производства. Системата за регистрация на Търговска
марка на Общността е слабо популярна сред страните
от Централна и Източна Европа, чиито икономически
субекти търсят защита на марките си в рамките на ЕС.
Те все още предпочитат Мадридската спогодба и
Протокола към нея. В последните години активността
на българските предприемачи по регистриране на
търговски марки отбелязва своите върхове на
национално и международно ниво. Но все още тя е пониска в сравнение, например с останалите страни от
Източна Европа, членки на ЕС. С присъединяването на
страната ни към ЕС и вливането в единния пазар се
очаква засилване на интереса на българските
производители към регистрацията на търговски марки,
най-вече поради производството на продукти, които
да отговарят на изискванията на Общността. Очаква
се да се повиши и броят на заявените за регистрация
търговски марки от страни от ЕС и извън него, за
територията на България.

9. Бизнес среда

През последните години и във връзка с изпълнение
на Лисабонската стратегия в европейските страни
настъпи промяна по отношение на регулативната
среда – все повече се отчита необходимостта от:
•

създаване на нова регулативна рамка, която
да стимулира конкурентоспособността на
икономиките;
•
намаляване на административното бреме
специално за МСП.
В изпълнение на тези приоритети новоприетият
Закон
за
търговския
регистър
предвижда
преуреждането на търговската регистрация от
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съдебна в административна. Предвидена е процедура
по пререгистрация на търговците в Агенцията по
вписванията със срок 3 години от влизането на
закона в сила (от 1 юли 2007 г.). Пропускането на
срока за пререгистрация ще води до прекратяване

на търговеца.

Другата задача в областта на регулативната реформа
и опростяването на условията за бизнес беше
създаването на публичен Регистър на режимите. Той
ще съдържа данни за регулаторните режими и ще се
води и поддържа от Министерството на държавната
администрация и административната реформа.
Редица международни изследвания дават възможност
да се оценят в сравнителен план процесите по
стартиране и извършване на бизнес в България на
фона на другите страни. Съгласно последното
изследване на Световната банка за бизнес климата от
2006 година11 по отношение на степента на трудност
при извършване на стопанска дейност, България е на
54-то място от общо 175 държави. По отношение
степента на трудност при започване на бизнес
България е на 85-о място в света. По отношение броя
на стъпките, времето и разходите за получаване на
необходимите лицензи и разрешения България е на
140-о място от 175 държави. По степен на изпълнение
на договорите България е на 52-ро място в света,
което показва значителен напредък на нашата страна,
в
сравнение
с
данните
от
миналогодишното
изследване на Световната банка. По степен на
трудност при закриване на бизнес България е на 56-о
място в света12. При прекратяване на юридическото
лице
се
извършва
ликвидация.
При
неплатежоспособност, както и при свръхзадълженост
на капиталово дружество се открива производство по
несъстоятелност.

се
стреми
да
развива
своя
информационнокомуникационна среда, която да стимулира развитието
на бизнеса. Използването на Интернет от бизнеса
може
да
осигури
широки
възможности
за
оптимизиране на маркетинговите системи на
фирмите по отношение на пласмент, реклама,
управляване на поръчките, доставки, разплащания и
др. Според изследване на НСИ проведено в началото
на 2004 г. обобщените данни за достъпа до
Интернет сочат, че 61.8% от предприятията
използват предимствата на глобалната мрежа. За
сравнение, резултатите от направеното проучване в
страните-членки
на
ЕС
сочат,
че
90%
от
предприятията с над 10 заети имат достъп до
Интернет, което говори за значително изоставане на
България от европейските стандарти особено в
сектора на МСП. Електронната търговия е слабо
развита в България. Една от причините за това е
ниското ниво на приемането на он-лайн поръчки от
страна на предприятията. През 2004 г. едва 6% от
големите предприятия разполагат със системи за онлайн търговия. В сектора на МСП този процент е
значително по-нисък, съответно 2% за малките
предприятия и 4% за средните предприятия - 3%
общо за всички предприятия.

За започване на нов бизнес, както и за улесняване на
бизнес операциите е препоръчително все по-голям
брой административни процедури да се извършват
online, т.е. да се въведе напълно електронното
правителство, като същевременно трябва да отпадат
голяма част от стратегическите бариери пред

По отношение на он-лайн търговията изоставаме 5
пъти в сравнение със страните от ЕС-15, където нивото
на показателя е 15%. Тази разлика се увеличава още
повече при сравняване в сектора на МСП. Делът на
предприятията, при които клиентите правят поръчки
онлайн, до голяма степен зависи от наличието на
фирмен уебсайт, като близо една четвърт от
предприятията в страната (24.9%) имат запазено
Интернет пространство и собствен уебсайт. Найактивни са големите предприятия, които отбелязват
54.9% бизнес присъствие в мрежата, най-често
използвано за реклама на свои продукти и
представяне
на
каталози
и
актуална
ценова
информация. По данни на НСИ предприятията в
България най-често използват Интернет с цел
проучване на пазара, предлаганите продукти и услуги
(38.1%) и за финансови и банкови услуги (25.8%).
Друга причина за слабото развитие на електронната
търговия е недостатъчно широкото разпространение
на Интернет сред домакинствата - делът на
използващите Интернет българи е под 1/5 от
населението на страната, което ни нарежда на
последно място, по този показател, в сравнение със
страните от ЕС-25. Общият извод е, че въпреки
положителната тенденция, постигнатите резултати в
развитието на ИКТ, не са достатъчни за да се
преодолее изоставането на страната в този сектор.
Според доклада на Световния икономически форум
"Глобални информационни технологии" за една година
страната е изостанала в разпространението на
Интернет и други информационни технологии, като от
67-о през 2003 г. е класирана на 73-то място през
2004 г. от общо 104 страни. Изоставането е сериозно и
по отношение на страните от ЕС-15, които заемат от 3

стартиращия бизнес.

до 30 място в класацията.

От данните по-горе може да се обобщи, че в България
съществуват пречки както пред стартиране на бизнес
и разкриване на работни места, така и при излизане
от бизнеса и закриване на нискоефективни работни
места.
Последните
проучвания
сред
предприемачите
потвърждават, че огромната част от българските
фирми се сблъскват с проблеми, свързани с
административните актове, регулиращи дейността им.
Желанието и предложенията за промяна се свързват
основно с улесняване на бюрократичните процедури,
най-вече чрез намаляване и унифициране на
изискванията
по
издаването
на
документи;
въвеждането на ефективна система за обслужване на
“едно гише”.

10. ИКТ в подкрепа на бизнеса

Една от възможностите за постигане на по-бърз
икономически растеж е тясно свързана с използването
и
разпространението
на
информационни
и
комуникационни технологии (ИКТ). България също
11

http://www.doingbusiness.org. Изследването на Световната
обхваща стартиращите бизнес предприятия с над 50 заети.
Пак там.

банка
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Таблица 8: Сравнение на България със страните от ЕС по отношение приемането на поръчки он-лайн от страна на
предприятията (като % от предприятията)

Всички предприятия

2003
EС 25
EС 15

2004

Малки предприятия

2003

Средни предприятия

2004

2003

Големи предприятия

2004

2003

2004

10

13
15

8

12
13

15

19
22

26

29
32

Еврозона

7

12

6

10

11

18

20

27

България

-

3

-

2

-

4

-

6

Източник: Eurostat

11. Консултантски и информационни услуги
за бизнеса

Състоянието на сектора на консултантските и
информационните услуги е от решаващо значение за
конкурентоспособността
на
съществуващите
и
стартирането на нови жизнеспособни предприятия.
Достъпът до знания, информация и експертна помощ е
особено затруднен за групата на МСП, което ги
поставя в неизгодно положение спрямо големите
компании. Това, което в големите фирми е изградено
като вътрешен капацитет, МСП трябва да си осигурят
от външни източници. В сравнение със страните от ЕС
в
България
секторът
на
информационните
и
консултантските бизнес услуги е разпокъсан и
некоординиран,
което
води
до
неефективно
използване на ресурсите, експертния потенциал,
наличната сградова и технологична база. Друг
проблем в този сектор е недостатъчният брой
организации, предоставящи услуги на бизнеса и
техният капацитет. Трети основен проблем в този
сектор е, че България изостава значително от
развитието на бизнес услугите в ЕС, което е следствие
от ограничения достъп, слабото разпространение и
недостатъчното качество на този вид услуги. В
момента бизнес центровете на различните НПО
действат без добра координация по между си, което
води до дублиране на усилията в големите градове и
слабо или липсващо представителство в малките
населени места. Наборът от предлагани услуги не
винаги отговаря на реалните нужди на бизнеса и
ограничава възможностите за бърза реакция и
въвеждане на нови услуги.
Основните усилия за подобряване на сектора са
насочени към въвеждането на европейските практики
в България. Осем центъра, 6 от които в рамките на
Българската търговско-промишлена палата (БТПП), са
интегрирани
в
Мрежата
на
Европейските
Информационни
Центрове,
която
е
част
от
Инициативата
B2Europe,
целяща
да
подобри
сътрудничеството между мрежите за подкрепа на
бизнеса в страните от ЕС. Най-голямата координирана
държавна инициатива в областта на бизнес услугите е
проектът JOBS на Министерство на труда и социалната
политика, подкрепен от Програмата на ООН за
развитие. Мрежата се състои от 40 бизнес центъра, в
10 от които действат и безнес инкубатори и 2 бизнес
центъра за информация и консултации, като тази
мрежа работи от края на 2000г. Ориентирана е към
развитието и укрепването на микро и малкия бизнес в
страната, като усилията са концентрирани предимно в
регионите
с
висока
безработица.
Държавно

финансираните проекти разработват ниши на бизнес
услугите, незаети от действащите НПО (БТПП, БСК,
КРИБ и др.). Целта е бизнес услугите да станат
достъпни и за бизнеса извън областните центрове, да
се разнообрази набора от предлагани услуги и да се
повишено тяхното качество.
Изпълнението на финансираните от Европейския съюз
проекти е предизвикателство за голяма част от
местните власти, които ще трябва да създадат
благоприятни условия на местните фирми за
кандидатстване по тези проекти. Като възможност за
компенсиране на недостатъчния административен
капацитет на местно ниво, може да бъдат насърчавани
НПО,
представляващи
МСП
на
национално
и
регионално ниво (камари, браншови асоциации,
агенции за регионално развитие). За да се използва
капацитета на НПО е необходимо: осъвременяване на
материално-техническата база в малките населени
места с потенциал за развитие на производство;
сътрудничество с НПО от ЕС; създаване на регионални
и национални мрежи от бизнес центровете на няколко
НПО и др. Координацията между различните структури
за подкрепа на бизнеса и браншовите организации
трябва да се подобри. Необходимо е и провеждането
на широкомащабна информационна кампания за
популяризиране
на
организациите
подпомагащи
бизнеса,
за
предлаганите
от
тях
услуги
и
възможностите, с които разполагат. За да се привлече
вниманието на МСП към възможностите и услугите на
мрежите от бизнес центрове, държавата би могла да
организира и/или финансира медийни кампании,
създаването на общи Интернет страници, отпечатване
на брошури и други рекламни материали.
Сертифицирането на тези компании ще въведе
минимални задължителни пакети и качество на услуги,
ще систематизира информацията за участниците на
пазара, ще помогне на компаниите да се ориентират и
да подберат консултант, която най-добре може да
отговори на нуждите им. Предвид нарастващия
интерес от български и чуждестранни компании към
развиване на консултантски бизнес в България, това
сертифициране
ще
осигури
доверието
на
потребителите на услуги и ще спомогне за развитието
на пазара.
Около 63% от МСП не смятат за нужно да ползват
консултантски услуги, за да се подготвят за усвояване
на средствата по програмите за финансиране. Около
75% от МСП през последната година не са ползвали
никакви външни консултантски услуги, поради това,
че са ненужни или твърде скъпи. В същото време
около 60% от МСП твърдят, че смятат в следващите
три години да инвестират в технологично обновление

Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия в България 2007-2013

15

на производството и покриване на стандартите, а 50%
биха опитали да получат средства по програмите за
финансиране, предлагани по структурните фондове.
МСП, които все пак са ползвали консултантски услуги,
са доволни от качеството им, въпреки че само 1/10 от
тези МСП са използвали консултанта за подготовка на
документацията,
нужна
за
кандидатстване
по
програмите за финансиране13.

12. Стартиране на бизнес

В съответствие с Европейската харта за малки
предприятия на преден план излиза изискването
разходите за учредяване на дружества да намалеят
и сроковете за регистрация на фирми да бъдат
съкратени. Въпреки направените стъпки в тази посока
страната изостава от добрите европейски практики.
Според доклада на Световна банка - Doing Business in
2006 (The World Bank Group) времето за регистриране
на нова фирма в България е 32 дни, като за това са
необходими 9 процедури за 2006 година, срещу 11 за
2005. По отношение на минималния капитал за
стартиране на бизнес, в България този показател е
102.4% от дохода на човек от населението.
Изоставането на страната по този показател е
съществено
в
сравнение
с
водещите
западноевропейски страни, където стойностите са
съответно: Ирландия и Франция – 0.0%, Белгия –
13.5%, Дания – 47.0%, Испания – 15.7%, Италия –
10.8%.
По-добро
е
положението
при
сравняване
по
показателя цена на стартиране на бизнес като
процент от дохода на човек от населението. В
България този показател е 9.6%, а в страни от ЕС
съответно: Ирландия – 5.3%, Франция – 1.2%, Белгия
– 11.1%, Дания – 0.0%, Испания – 16.5%, Италия –
15.7%, Германия – 4.7%. Изоставането в тази област
може да бъде компенсирано чрез реализирането на
мерки ориентирани към насърчаване на стартирането
на бизнес и създаване на условия за достъп до
финансиране. Това би до довело до появата на нови
участници
на
пазара
и
стимулиране
на
предприемачеството.

13. Национална инфраструктура по
качеството

Политиката на Европейския съюз за свободно
движение на стоки, хора и капитали се осъществява
чрез
премахване
на
техническите
бариери
в
търговията. Това се постига чрез уеднаквяване на
техническите характеристики и изискванията за
производство, изискванията за качество в т.ч. и
безопасност, опазване на здравето и околната среда,
както и процедурите за оценяване и доказване на
съответствието. В основата на тези дейности е както
хармонизиране
на
законодателството,
така
и
стандартизацията. Към настоящия момент, поетите
ангажименти по въвеждане на това законодателство са
почти
изцяло
изпълнени.
Това
означава,
че
българските предприятия работят в законодателна
среда, хармонизирана в голяма степен с действащото
европейско право. Основните проблеми, свързани с
поетите ни ангажиментите са по отношение на
прилагането на законодателството. В тази връзка бяха
предприети
действия
за
повишаване
на

административния капацитет за прилагане на мерки в
области
като
стандартизация,
сертификация,
метрология, оценяване на съответствието и надзор на
пазара. Проблем остава развитието на лабораторните
мрежи в страната, които са пряко свързани с
посочените
дейности
и
са
недостатъчни
за
извършването им. Някои от тях са с остаряло
оборудване и не могат да извършват голяма част от
изпитванията съобразно новото ни хармонизирано
законодателство. След присъединяването на България
към ЕС, тя ще бъде външна граница на Общността за
което е необходимо високо ниво на надзор и контрол
на пазара, придружено с качествено оборудвани
лаборатории
за
изпитване,
лаборатории
за
калибриране и органи за контрол.

14. Инвестиции

Инвестициите са важен и определящ фактор за
постигнатия икономически растеж в България през
последните години и за интензивното развитие на
националната икономика.
За периода 1997 – 2005 г. брутните инвестиции (бруто
капиталообразуване в основен капитал), нараснаха
над 5 пъти достигайки 5 млрд евро. През 2005 г.
инвестициите по съпоставими цени нараснаха с 19.0%
спрямо предходната година и достигнаха относителен
дял от 23.8% в общия обем на БВП. Приносът на
инвестициите е над 3% за постигнатия 5.5%
икономически растеж през 2005 г.
Настъпилите структурни промени в икономиката и
установяването
на
пазарни
условия
влияят
положително върху инвестиционната активност на
стопанските субекти. За последните 6 години, от 2000
до 2005 г. разходите за придобиване на ДМА показват
стабилна тенденция за нарастване, като от 5 409 млн.
лв. през 2000 г. достигат 10 395 млн. лв. през 2005 г.,
или се увеличават близо два пъти. За същият период
кумулативните разходи за придобиване на ДМА по
сектори на икономиката, като относителен дял от
общите инвестиции в страната са както следва:
Преработваща промишленост – 21%; Транспорт,
складиране и съобщения – 19.3%; Търговия, ремонт и
техническо обслужване – 12.6%; Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия,
газообразни горива и вода – 8.8%; Строителство 6.5%; Операции с недвижими имоти, наемодателна
дейност и бизнес услуги – 6.4%;
Увеличаването на размера, както на направените
разходи за придобиване на ДМА, така и на
придобитите ДМА през последните години, е следствие
от направените вътрешни инвестиции на фирмите,
породени основно от предстоящото членство на
България в ЕС и въвеждането на европейското
законодателство и изисквания към произвежданите
стоки и услуги. Осъзнавайки това, българските
мениджъри активно работят за внедряването и
прилагането на европейските изисквания, което от
своя страна ще повиши тяхната конкурентоспособност
и ще улесни достъпа им до Единния пазар.
Чрез
реализирането
на
нови
инвестиции
за
технологично обновяване на производството си,
компаниите
в
страната
увеличават
своята
конкурентоспособност и експортната насоченост на

13

Българските МСП и участието им в усвояването на СФ на ЕС –
аналитичен доклад на Витоша Рисърч по поръчка на Министерство на
икономиката и енергетиката, юли-август 2006г
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продукцията си. Направените проучвания14 сочат, че
основните фактори стимулиращи инвестиционната
активност
на
българските
предприятия
в
промишлеността, степенувани по важност са:
1. Търсенето на продукцията, което има найстимулиращо влияние, като се има предвид степента
на използване на оборудването и перспективите за
продажби;
2. Финансовите ресурси и очакваните печалби,
разбирани като достъпа до ресурси за инвестиции и
тяхната възвращаемост;
3. Техническите фактори, като се има предвид
технологическите разработки, достъпа до работна
сила и нейното равнище спрямо новите технологии,
както
и
техническите
условия,
създадени
от
обществените институции, при които се дава
разрешение за инвестиции.
Обемът
на
привлечените
в
страната
преки
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) непрекъснато
нараства като за 2004 г. достигна рекордните за
последните 13 години 2727.5 млн. евро (14% от БВП).
Това постави България на първо място сред страните
от
Централна
и
Източна
Европа
по
преки
чуждестранни инвестиции като дял от БВП и на трето
място по ПЧИ на глава от населението през 2004 г. По
инвестиционна конкурентоспособност страната ни е
12-та от 140 страни. Съгласно общоприетия FDI
Performance Index на UNCTAD за 2004 г., България е
класирана в групата на страните с висок потенциал за
привличане на инвестиции заедно със страни като
Ирландия, Швеция, Финландия, Китай и др.
ПЧИ за 2005 г. възлизат на 1789 млн. евро (8.3% от
БВП).
За периода 1998-2005 г. секторите, привлекли наймного преки чуждестранни инвестиции (общо 92%) са:
преработваща промишленост – 25.3%; търговия,
ремонт и техническо обслужване – 19.2%; финансово
посредничество – 17.0%; транспорт, складиране и
съобщения – 11.8%; операции с недвижими имоти,
наемо-дателна дейност и бизнес услуги - 10.3%,
производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия, газообразни горива и вода – 6.9%.
Инвестициите от страните–членки на ЕС-25 за периода
1998-2005 г., са над 82% от общият обем на чуждите
инвестиции. По страни, за периода 1998-2005 г., наймного са инвестициите от Австрия (16.8%), Гърция
(11.2%), Италия (7.8%), Холандия (6.8%) и Германия
(6.7%).
Ключов фактор за постигането на приоритетите за
ускоряване на икономическия растеж и поддържането
на стабилна външна финансова позиция на страната е
активната инвестиционна политика чрез:

Привличане на инвестиции “на зелено” във
високотехнологични производства и услуги като:
информационни
и
комуникационни
технологии,
електроника и електротехника, автомобилостроене,
инвестиции в нови енергийни източници и екология, в
наука и образование, и други, определени като
високопроизводителните сектори на икономиката;

Насърчаване на инвестициите в иновации и
високотехнологично
оборудване,
особено
за
стартиране и развитие на МСП;
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От периодично провежданите бизнес наблюдения, които се
финансират съвместно от НСИ и ЕК, съгласно подписани споразумения
между двете институции, извършено през 2004 г.


Насърчаване на големи и приоритетни
инвестиционни проекти в сектори с висока добавена
стойност, за модернизация на инфраструктурата и т.н;

Подобряване на бизнес инфраструктурата и
на професионалната квалификация на работната сила
в съответствие с потребностите на инвеститорите, с
особено внимание към икономически изостаналите
региони на страната;

По-нататъшно подобряване на общата
административна, нормативна и финансова среда за
местните и чуждестранни инвеститори;

Провеждане на про-активен инвестиционен
маркетинг за стабилно позициониране на България на
световните инвестиционни пазари и по-специално
привилчането на инвестиции от държави, които са
големи световни инвеститори, но почти не присъстват
на нашия инвестиционен пазар – ТОП 5 на тези
инвеститори са: Япония, Франция, Корея, САЩ и
Великобритания.
Провеждането
на
по-нататъшна
целенасочена
инвестиционна политика ще спомогне за стимулиране
на износа и превръщането на България в износител на
продукция с по-висока добавена стойност, което ще
доведе до значително подобряване на търговския
баланс и текущата сметка на платежния баланс.

15. Оценка на конкурентоспособността на
националната икономика

Съгласно най-авторитетния международен индекс за
конкурентоспособност,
този
на
Световния
икономически
форум,
през
последните
години
България
колебливо
придвижва
своята
конкурентоспособност. През 2006 г. България се
застава на 72 място по конкурентоспособност от 127
държави. В същото време Хърватия (51 място), Турция
(59) и Румъния (68) ни изпреварват, а на фона на
страните от ЕС-25 конкурентоспособността на страната
ни е ниска. Индексът на конкурентоспособността е
съставен от три подиндекса. С позиционирането на
страната в рамките на отделните подиндекси могат да
се направят изводи, въз основа на които да се
формулират бъдещите действия с цел повишаването
на конкурентоспособността на икономиката. През 2006
г. страната ни отбелязва различен напредък по
позициите спрямо 2005 г. при подиндексите: индекс
на макроикономическата среда – от 62 на 35 място,
индекс на държавните институции – от 62 на 109
място, технологичен индекс – от 61 на 68 място.

16. Индекс на конкурентоспособността на
бизнеса

България продължава да показва незадоволителни
резултати по отношение на конкурентоспособността
на бизнеса. Това поставя под въпрос готовността на
българските компании да се справят успешно с
натиска на конкурентните сили в ЕС.
По този показател нашата страната се нарежда на
последно място в сравнение с новоприетите страничленки на ЕС. През 2006 г. България е на 83 място (78
място за 2005 г.), докато Турция е на 46 място,
Хърватия на 63, а Румъния на 67 място.
Що се отнася до подиндексите (фирмени дейности –
95 място за 2006 и стратегии и качество на бизнес
средата – 81 място за 2006), формиращи индекса на
конкурентоспособност на бизнеса, България бележи
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спад по отношение и на двата подиндекса и все още е
доста назад в класацията. При фирмените стратегии
прави
впечатление
липсата
на
опит
и
професионализъм в управлението на компаниите,

както и отсъствието на активна политика за обучение
и квалификация на персонала .

Графика 1: Преки чуждестранни инвестиции, млн.евро
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Източник: БНБ. Данните за 2005 г. са предварителни

Графика 2: Индекс на конкурентноспособността

Графика 3: Индекс на конкурентноспособността
на бизнеса

Източник: Доклад за глобалната конкурентоспособност 2005-2006 г., Световен икономически форум
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Повишаване и ефективно използване на потенциала на българските предприятия15

ПРИОРИТЕТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Образование по предприемачество и насърчаване на предприемаческия дух и умения
Подобряване на бизнес средата
Улесняване достъпа до финансиране
Конкурентоспособност и иновации
Развитие на клъстерните структури
Подобряване достъпа до единния и външния пазари
Защита на интелектуалната собственост

Образование по
предприемачество
и насърчаване на
предприемаческия
дух и умения

Защита на
интелектуалната
собственост

Подобряване
достъпа до единния
и външния пазари

Подобряване на
бизнес средата

Улесняване
достъпа до
финансиране

Развитие на
клъстерните
структури

Конкурентоспособност и
иновации

Графиката показва своеобразната място на въздействие на приоритетните области в Стратегията спрямо етапите на
развитие на едно предприятие – от подготовката на предприемача и идеята за възникване на бизнеса до стъпването
на външните пазари и защитата интелектуалната собственост на предприятието.

15

Вижте индикаторите в Приложение І
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Защита на
ИнСо

Развитие на
клъстерните
структури

Подобряване
достъпа до
единния и
външния пазари

Конкурентоспособност и иновации
Иновационна
стратегия

Образование по
предприемачество и
насърчаване на
предприемаческия дух

Стратегия за
електронното
правителство

Улесняване достъпа до
финансиране

Графиката
показва
степента
на
важност
на
приоритетите в Стратегията. Трите фундаментални
области, в които трябва особено активно да се работи
и то в дългосрочен период, по време на действието на
стратегията до 2013 година и по-нататък, са
„Образованието по предприемачество и насърчаването
на предприемаческия дух”, „Улесняването достъпа до
финансиране” и „Подобряването на бизнес средата”.
Тези три области са основата и предпоставките за
поява
и
съществуване
на
конкурентоспособни
предприятия.
На второто ниво влизат в действие допълнителните
насоки, в които е предвидено Правителството да
подпомага
развитието
на
предприятията
–
технологичното
обновление,
енергийната
ефективност, въвеждането на системи за управление
по качеството и околната среда и т.н. Тук се намесва
влиянието и на още две стратегии – от една страна –
Иновационната
стратегия,
която
въздейства
с
подготовката
на
научни
разработки,
тяхното
финансиране и внедряването им в производството, а
от друга страна – Стратегията за електронно
правителство,
която
оказва
влияние
върху
създаването на по-ефективна бизнес среда, без
особени административни бариери, бърз достъп до
финансови
ресурси
и
бързо
стартиране
на
конкурентен бизнес. На този етап място могат да

Подобряване на бизнес
средата

намерят тук и други стратегически документи, чиито
приоритети до известна степен ще се припокриват или
допълват
с
настоящата
Стратегия,
особено
стратегически документи в областта на развитието на
човешките ресурси.
Третото ниво от приоритети представя действията на
Правителството в подкрепа на онези предприятия,
които вече са успели да се изкачат до такава фаза на
развитие, която им позволява да обмислят решения за
излизане на външни пазари, което е неразделно
свързано със защита на тяхната интелектуална
собственост на тези пазари (без да се изключва
вътрешния пазар) и със стремежа им да повишат
своята конкурентоспособност чрез влизането им в
клъстерни структури, които обединения могат да
допринесат както за постигането на по-голяма
ефективност, така и за спечелването на нови пазарни
позиции.
В описания поглед към Стратегията, тя придобива
своеобразна пирамидална структура, разпределяйки
приоритетните области на три нива, като основното
разграничение между тях е времетраенето между
задействането на мерките и крайните резултати, за
чието следене и отчитане са заложени съответните
индикатори.
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1.Образование по предприемачество и насърчаване на
предприемаческия дух и умения

Правителството
търси
възможност
за
разпространение на предприемаческата култура и
поведение във всички нива на обучение, като си
поставя дългосрочната цел след финалната си
фаза българското образование да предлага хора с
формирано предприемаческо мислене и умения,
които
да
стимулират
творчеството
и
инициативността на младите хора:

Насоки за действие

1.

Въвеждане
на
обучение
по
предприемачество в основното училище;

2.

Разширяване
на
обучението
по
предприемачество в средните училища и
създаване на възможности за стартиране
на учебни фирми;

3.

Разширяване
на
предприемачество

обучението
във
ВУЗ

по
и

увеличаване на броя на центровете по
предприемачество във ВУЗ;
4.

Подпомагане
обучението
по
предприемачество
в
предприятия,
регистрирани по Закона за занаятите;

5.

Създаване на Национална програма за
предлагане на доживотни консултански
услуги на МСП;

6.

Подпомагане
стартирането
на
нови
предприятия, разработване на програми
по обучение в предприемачество и
стартиране на бизнес - включително на
специализирани
програми
спрямо
женското
предприемачество
и
предприемачеството сред етническите
малцинсва;

7.

Въвеждане
в
бизнес-центровете
редовни
курсове
за
обучение
предприемачество;

8.

Водене на информационни кампании
сред обществото, популяризиращи идеята
за собствен бизнес;

на
в

2.Подобряване на бизнес средата

Правителството се стреми във възможно найвисока
степен
да
улесни
стартирането
и
поддържането на бизнес в страната, премахвайки
излишните
административни
бариери
и
предоставяйки възможности за лесно влизане и
излизане от пазара и качествени административни
услуги.

4.

Изграждане информационна система за
предоставяне услуги на МСП в ИАНМСП;

5.

Развитие на практиката „Оценка на
въздействието” по отношение на новите и
изменяните нормативни актове;

6.

Подпомагане организациите, подкрепящи
бизнеса;

7.

Подкрепа участието на предприятията
във формирането на националните и
европейските политики към МСП;

8.

Подкрепа за изграждането и развитието
на бизнесинкубатори;

9.

Борба срещу нелоялната конкуренция;

Насоки за действие

1.

Премахване
на
нормите,
поставящи
излишни административни бариери;

2.

Усъвършенстване работата на „едно
гише” и регистриране на фирми онлайн ;

3.

Развитие и внедряване
на е-бизнес
модели в МСП и изграждане на портали
В2В, В2С и др;
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3.Улесняване достъпа до финансиране

Достъпът до финансиране е един от основните
проблеми пред малкия и средния бизнес, затова
Правителството
цели
да
осигури
най-вече
възможности
за
достъпно
гарантиране
обезпеченията по кредити и да създаде условия за
развитие на рисковото инвестиране

Насоки за действие

1.

2.

Създаване
на
Банка
за
развитие,
Национален
гаранционен
фонд
и
подпомагане
развитието
на
съществуващи гаранционни фондове;

3.

Облекчаване
на
условията
за
чуждестранни инвестиции и насърчаване
на вътрешните инвестиции;

4.

Насърчаване развитието на капиталовия
пазар и излизането на МСП на фондовата
борса;

5.

База данни за кредитната история
кредитния рейтинг на предприятията;

и

6.

Облекчаване
на
осигурителни тежести;

и

7.

Информационни
кампании
относно
възможностите за финансиране;

данъчните

Подпомагане развитието на фондове за
рисково инвестиране;

4.Конкурентоспособност и иновации

Иновативните решения, постигането на нужните
стандарти и технологичното обновление са
критични точки за българските МСП – поради тези
обстоятелства Правителството цели да насърчи
предприятията да насочат усилия в тези области.

(EMAS), и на процеса на присъждане на
екомаркировка;
3.

Подобряване енергийната
на предприятията;

4.

Подобряване на иновационната култура
на предприемачите;

5.

Подобряване
инфраструктурата
разпространение на иновации;

6.

Подкрепа
на
стартиращи
високотехнологични предприятия;

7.

Подкрепа за технологично обновление на
производството;

8.

Подкрепа
въвеждането
нанотехнологиите в производството;

Насоки за действие

1.

2.

Насърчаване
на
предпроектните
проучвания и приложните изследвания и
тяхната комерсиализация;
Насърчаване
на
въвеждането
на
стандарти за управление по качество и по
околна
среда
(вкл.
и
интегрирани
системи
за
управление
(ИСУ))
и
подпомагане
на
внедряването
и
сертифицирането на Европейската схема
за управление и одит по околна среда

ефективност
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5.Развитие на клъстерните структури

Общите усилия на малкия бизнес в създаването на
нови производствени решения е необходимо да
бъдат подкрепени, защото заздравяват връзките
между предприятията и подобряват тяхната
гъвкавост на пазара.

2.

Използване на клъстерните обединения
като база за развитие на иновативния
потенциал на МСП и за насърчаване на
предприемачеството;

3.

Създаване на координационна група
„Бъдещо развитие на клъстерите в
България”
на
национално
ниво,
с
участието
на
бизнес
асоциациите,
работодателските сдружения и други
неправителствени организации;

Насоки за действие
1.

Изграждане
на
специално
звено
в
Изпълнителната агенция за насърчаване
на МСП, което да работи като национален
координатор на клъстерите в България;

6.Подобряване достъпа до единния и външния пазари

Подкрепата
към
бизнеса
по
отношение
подготовката му за стъпване на Единния пазар и
външните пазари ще продължи – от национален
интерес е по възможност повече български
предприятия да станат трайни износители на
качествена продукция.

Насоки за действие
1.

Подпомагане участието на български
предприятия
на
международни
изложения и панаири, кооперационни
борси и бизнес мисии;

2.

Подпомагане на предприятията относно
покриване изискванията на ЕС за достъп
до единния пазар;

3.

Усъвършенстване
базите
данни
за
намиране
на
подходящи
търговски
партньори от целия свят;

4.

Усъвършенстване
на
финансовите
инструменти за подпомагане на външната
търговия;

5.

Подпомагане чуждоезиковото обучение
на
предприемачите,
придобиване
и
разширяване
на
търговските
и
външноикономическите им знания и
умения;

6.

Провеждане на промоционални кампании
на България в чужбина;
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7.Защита на интелектуалната собственост

Защитата на интелектуалната собственост е от
жизнено важно значение за развитието на
съвременния бизнес, особено в епохата на
високите технологии и икономиката на знанието.
Българските предприятия трябва да се чувстват
защитени при посегателства върху тяхната
интелектуална
собственост
на
националния,
Единния и външните пазари.

полезни
модели,
марки,
географски
означения,
промишлен
дизайн
на
национално
и
международно
(включително специално за територията
на ЕС) ниво и в производството по
заявките;
4.

Усъвършенстване
сътрудничеството
между институциите за осигуряване на
надеждна защита на интелектуалната
собственост;

5.

Подпомагане обучението на кадри в
предприятията
по
въпросите
на
интелектуалната собственост;

6.

Обучение
и
подпомагане
предприемачите
при
използване
интелектуалната собственост;

7.

Създаване на условия за ефикасна и
навременна защита на правата при
нарушение;

Насоки за действие

1.

2.

3.

Повишаване
информираността
на
предприемачите относно значението на
интелектуалната собственост и нейната
защита;
Предлагане на консултации относно найподходящия тип защита за конкретен тип
бизнес;

на
на

Подпомагане
предприемачите
при
подаването
на
заявки
за
патенти,

Неразделна част от тази Стратегия са годишните програми (в това число и Оперативната
програма „Развитие конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”) които
формулират краткосрочните, средносрочните и дългосрочните инициативи и ще се изпълняват
от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) и
другите компетентни правителствени институции.
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Степен на покритие на ОП с Националната стратегия за насърчаване на МСП
2007-2013

Приоритети и насоки за действие на НС за МСП
1. Образование по предприемачество и насърчаване на
предприемаческия дух и умения
Създаване на Национална програма за предлагане на доживотни
консултански услуги на МСП

2. Подобряване на бизнес средата

3. Улесняване на достъпа до финансиране
Създаване на Национален гаранционен фонд и подпомагане
развитието на съществуващи гаранционни фондове
Подпомагане развитието на фондове за рисково инвестиране
Облекчаване на условията за чуждестранни инвестиции и
насърчаване на вътрешните инвестиции

4. Конкурентоспособност и иновации
Насърчаване на предпроектните проучвания и приложните
изследвания и тяхната комерсиализация
Подкрепа на стартиращи високотехнологични предприятия

Подобряване инфраструктурата за разпространение на иновации

Подкрепа за технологично обновление на производството /
Подкрепа въвеждането на нанотехнологии
Подобряване енергийната ефективност на предприятията

Оперативна програма
Групи от операции
От Приоритет ІІ - Създаване на консултантска
мрежа в подкрепа на бизнеса

Групи от операции

Групи от операции
От Приоритет ІІІ - Подкрепа за гаранционни
фондове
Подкрепа за фондове за дялов (рисков)
капитал
От Приоритет ІV - Подкрепа за привличане на
инвеститори

Групи от операции
От Приоритет І - Повишаване на иновативния
потенциал на предприятията
От Приоритет І -Подкрепа за технологични
стартиращи фирми
От Приоритет І -Подобряване на проиновационната инфраструктура в подкрепа на
бизнеса
От Приоритет ІІ - Проекти за МСП за
технологично развитие и модернизация
Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи
технологии и използването на ВЕИ

5. Развитие на клъстерните структури

Групи от операции

Използване на клъстерните обединения като база за развитие на
иновативния потенциал на МСП и за насърчаване на
предприемачеството

От Приоритет ІІ - Подкрепа за бизнес
коопериране

6. Подобряване достъпа до единния и външния пазари

Групи от операции

Подпомагане на предприятията относно покриване изискванията на ЕС
за достъп до единния пазар / Подпомагане участието на български
предприятия на международни изложения и панаири, кооперационни
борси и бизнес мисии

7. Защита на интелектуалната собственост
Подпомагане предприемачите
при подаването на заявки за патенти, полезни модели, марки,
географски означения, промишлен дизайн на национално и
международно (включително специално за територията на ЕС) ниво и
в производството по заявките

От приоритет ІV - Подкрепа за популяризиране
и увеличаване на износа

Групи от операции
От Приоритет І -Повишаване на иновативния
потенциал на предприятията

Всички приоритетни области на Оперативната програма намират своето място в приоритетите, заявени в
Националната стратегия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I:

Индикатори за изпълнение
Тук са изложени индикаторите за изпълнение на насоките за действие към всеки приоритет. Целта е да се проследи
тяхната динамика при всяко издание на „Годишния доклад за състоянието и развитието на МСП в България”,
за да може да се наблюдава развитието на заложените приоритетни области в Стратегията. Предложеният списък
може да бъде актуализиран ежегодно в зависимост от това, дали са налице и други подходящи индикатори за
изпълнение на конкретните насоки за действие.

ГЕНЕРАЛНИ ИНДИКАТОРИ:
Преработващата промишленост е този сектор от икономиката, който има най-голям дял в генерирането на добавена
стойност. За България преработващата промишленост създава 42.6% от добавената стойност в националната
икономика. Затова развитието на тази промишленост е сериозен показател за развитието на икономиката като цяло.
Два са основните индикатори, които обичайно се следят в дългосрочен план при икономическите дейности и
специално при преработващата промишленост:
–
–

дял на добавената стойност в стойността на произведената продукция и
брутна оперираща рентабилност.

Основни индикатори за отчитане степента на изпълнение на стратегическата цел:
Повишаване дела на добавената стойност в стойността на произведената продукция от преработващата
промишленост.
Моментна стойност на показателя за България16:
-

България има най-ниска стойност на показателя за ЕС-27;
средна стойност на показателя за ЕС-27:
най-висока стойност – Ирландия:
най-ниска стойност (без България) – Словакия:

19.5%
30.13%
38.7%
19.7%

Повишаване на брутната оперираща рентабилност (норма на печалба):
Моментна стойност на показателя за България:

7.3%

- средна стойност на показателя за ЕС-27:
- най-висока стойност – Ирландия:
- най-ниска стойност – Франция:

11.5%
28.7%
5.3%

Приоритет 1 - Образование по предприемачество и насърчаване на предприемаческия дух и умения
-

брой
брой
брой
брой
брой

ученици преминали през курс на обучение по предприемачество в основното образование;
ученици, преминали през курс на обучение по предприемачество в средното образование;
създадени специализирани бизнес паралелки в средното образование;
създадени учебни фирми;
учебни фирми, участвали в Панаири на учебните фирми;

- брой открити основни звена в неикономическите висши училища или специалности, свързани с обучението по
предприемачество;
- брой създадени центрове по предприемачество във ВУЗ;
- брой предприятия, използвали центровете по предприемачество във ВУЗ;
- брой фирми стартирали в резултат на подкрепата на центровете по предприемачество;
16

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

нови предприятия годишно;
закрити предприятия годишно;
предприятия стартирали отново (със същия собственик);
самонаети (нови през годината и общо);
самонаети (жени) и брай стартирали фирми, със собственик жена;
бизнес центрове, провеждащи редовни курсове по предприемачество;
хора, преминали курс по обучение в предприемачество по пол, възраст и образование;
хора желаещи да имат свой бизнес по пол, възраст и образование;

Използвани са последните налични данни с източник Евростат и собствени изчисления
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- дял на регистрираните в бюрата по труда, включени в програми за обучение по предприемачество;
- брой институции и НПО предоставящи доживотни консултански услуги на МСП
- брой фирми получили консултански услуги на различните етапи на развитие

Приоритет 2 - Подобряване на бизнес средата
- премахнати излишни административни бариери в %
- време и административни разходи, необходими за регистрация и стартиране на бизнес
- брой администрации, въвели едно гише
- качество на предлаганата административна услуга
- дял на административните услуги, предлагани по електрорен път
- въвеждане на оценка на въздействието на политиките и регулациите върху бизнеса, потребителите, конкуренцията
и икономиката като цяло (в % по администрации)
- брой предприятия, внедрили автоматизирани системи за управление на вътрешнофирмени процеси – ERP системи
(за планиране ресурсите на предприятията), EDI системи (за електронен обмен на документи);
- брой предприятия, внедрили автоматизирани системи за управление на междуфирмени процеси – SRM системи (за
доставчици); CRM системи (за клиенти)
- брой и дял на предприятията, участвали в обществени поръчки по електронен път;
- наличие на портали B2B, B2C, B2G и брой предприятия, използващи тези портали
- изградена информационна система /включваща портал В2В и нова Интернет страница на ИАНМСП/
- експертна оценка на дела на сивата икономика в БДС и БВП

Приоритет 3 - Улесняване достъпа до финансиране
- инвестиции в рисков капитал – брой инвестиции и размер на финансирането
- брой нови вписани предприятия на фондовата борса годишно
- дял на рисковите инвестиции спрямо БВП
- гарантирани кредити – в сума и брой, в какви сетктори на икономиката
- брой лица (предприятия), включени в схеми за финансов лизинг...
- брой лица с покрити разходи за лихви (за момента се имат предвид лица с увреждания, като идеята е обхватът да се
разшири и към други категории лица)
- брой предприятия с доказана кредитна история
- брой предприятия, получили подкрепа по предприсъединителните програми и структурните фондове
- усвояемост на средствата по предприсъединителните програми и структурните фондове

Приоритет 4 - Конкурентоспособност и иновации
- дял на разходите за НИРД в % от БВП – поотделно от държавания бюджет и от бизнеса;
- брой и сума на финансирани проекти, съответно реализирани, по предпроектни проучвания и приложни
изследвания;
- брой стартирали (високо)технологични предприятия;
- брой иновативни фирми
- брой проведени обучителни семинари, информационни кампании, издадени брошури и др.
- брой създадени/подкрепени технологични центрове;
- брой предприятия, въвели система за управление по качество и/или по околна среда (вкл. ИСУ);
- брой продукти с присъден знак за екомаркировка
- брой предприятия въвели използване на енергия от възобновяеми енергийни източници;
- брой предприятия, въвели производство базирано на нанотехнологии;
- инвестиции направени от предприятията за горепосочените цели;

Приоритет 5 - Развитие на клъстерните структури
- брой на клъстерните структури;
- брой МСП, участващи във всяка клъстерна структура;
- сектори, подсектори, раздели или групи по НКИД, с клъстерни структури;
- сектори, подсектори, раздели или групи по НКИД, с клъстерни структури с чуждестранно участие – (трансгранично
сътрудничество)

Приоритет 6 - Подобряване достъпа до единния и външния пазари
- брой предприятия, участвали на международни изложения и панаири;
- брой предприятия, получили финансиране по различни инструменти, стимулиращи външната търговия;
- брой предприемачи, преминали курсове по чуждоезиково обучение и умения за партньорство с чуждестранни
предприятия
- брой проведени промоционални кампании и оценка на ефекта от тях;
- дял на МСП в износа и вноса;
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Приоритет 7 - Защита на интелектуалната собственост
- брой проведени информационни кампании и брой на участниците в тях;
- брой обучени кадри по въпросите на интелектуалната собственост;
- обособяване на специализирани отделения за спорове по интелектуална собственост в компетентните съдилища
(Софийски градски съд и Административен съд – гр.София)
- брой консултирани предприятия по въпросите защитата на интелектуалната собственост;
- брой сключени лицензии и осъществени трансфери на технологии
- брой подадени заявки за:
•
издаване на патенти;
•
регистрация на полезни модели;
•
регистрация на марки;
•
регистрация на географски означения;
•
регистрация на промишлен дизайн и др.
А. на национално ниво;
Б. в международен аспект
(брой заявени и регистрирани марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея)
(брой подадени заявки за европейски патент, брой подадени заявки за патент съгласно Договора за патентно
коопериране, издадени европейски патенти)
(брой заявени и регистрирани марки и дизайни на Общността във Ведомството за хармонизация на
вътрешния пазар)

Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия в България 2007-2013

28

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

Състав на работната група
„Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2007-2013” е изготвена със заповед на
министъра на икономиката и енергетиката № РД-16-480/01.06.2006 година от работна група в състав :
Председател:
Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
Ели Анави, директор
Членове:
Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
Николай Истатков, началник отдел „Насърчаване на МСП и предприемачеството”
Ренета Копанданова, държавен експерт
Ивайло Грънчаров, главен експерт,
Дирекция „Предприсъединителни програми и проекти”
Андрей Лалов, началник отдел „Координация на програми”
Ивайла Илиева, старши експерт
Министерство на финансите
Дирекция „Финанси на реалния сектор”
Йорданка Младенова, държавен експерт
Дирекция „Данъчна политика”
Илиан Крилов, държавен експерт
Министерство на труда и социалната политика
Дирекция „Политика на пазара на труда”
Михаил Бъчваров, държавен експерт
Министерство на образованието и науката
Дирекция „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение”
Антоанета Войкова, държавен експерт
Министерство на околната среда и водите
Дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки”
Рада Чалъкова, младши експерт
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Главна дирекция „Развитие на МСП”
Димитър Петков, главен директор
Патентно ведомство на Република България
Дирекция „Международна дейност, развитие и сътрудничество”
Евгения Табова, директор
Българска стопанска камара
Георги Шиваров, заместник-председател
Българска търговско-промишлена палата
Беата Папазова, ръководител „Евро-инфо центрове”
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Светлана Боянова, юридически съветник
Весела Бахчеванова, главен експерт
Асоциация на индустриалния капитал в България
Георги Павлов, член на Управителния съвет
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